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колгоспників. 
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    На крилах любові 

 

 

Який красивий захід сонця, подивись! 

Зима дерева перлами вкриває. 

На поклик серця мого відгукнись! 

Хай промінь сонця на землі заграє. 

 

А як мороз за щічки ущипне - 

Це я тебе в думках цілую. 

На вальс сніжинок подивись 

І уяви, що я танцюю. 

 

А віхола крутила і неслась 

До зустрічі мені з тобою. 

Буяла на душі весна, 

А ми ішли окрилені любов’ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Минуле, відпусти 

 

Не бійся свого почуття, 

Старайся в ньому розчинитись. 

Назад немає вороття, 

З минулим треба розлучитись. 

 

З сторінки чистої життя почнем, 

В якім не буде зради і брехні. 

Усе погане ми з собою не візьмем, 

Там з почуттями будем лиш одні. 

 

Я постараюсь все зробити, 

Щоб ми були щасливі. 

Своє життя ми можемо змінити 

Лише тоді, коли будемо щирі. 

 

Якщо ми будемо кохати 

Не на словах, а серцем і душею, 

Тоді я зможу всю себе віддати - 

Ти лиш назви мене своєю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              А снег идёт 

 

 

Белым снегом зима всё покрыла, 

Нарядными стали деревья, дома, 

А ты мне голову вскружила. 

Ты одна у меня, ты одна. 
 

А снег идёт, а снег идёт, 

И на ресницах тает. 

Моя любовь к тебе придёт, 

Об этом сердце знает. 

 

В серебро оделись деревья, 

Шапки надели дома. 

А я в тебя очень влюбилась, 

А на дворе зима, зима. 

 

Сверкали на солнце снежинки, 

А на душе сирень цвела. 

Мы были те две половинки, 

Которые судьба свела. 

 

И день был будто весенний, 

Горели любовью сердца. 

Любить - это дар Божий, 

Спасибо вам, небеса. 

 

 

 

      

 



 

 

Ах, дорога, дорога 

 

Ты всегда за рулём в пути, 

Мелькают города и сёла. 

А я считаю дни, 

Когда увидимся  снова. 

 

Ах дорога, дорога, 

Асфальтною лентой вьётся 

Я полюбила шофёра, 

Тревожней сердечко бьётся. 

 

Я Ангелов прошу, 

Чтоб лёгкой была дорога. 

Часы на минуты свожу, 

И жду тебя у порога. 

 

Я жду, скучаю, люблю, 

Внимательным будь в пути. 

Я Бога прошу и молю, 

Храни его, Боже, храни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для тебя 

 

Что - то грустно на сердце моем: 

Расставанья долги, встречи так коротки, 

Но я думаю лишь об одном: 

В отношениях наших чтоб не было лжи. 

 

И не страшно, что ты далеко - 

Разлука чувства проверяет. 

Любить и ждать - это одно, 

А будет так, как сердце нам подскажет. 

 

Верю, что будет все хорошо. 

Мы друг другу с тобой доверяем. 

Положусь на друга плече - 

Вера жить и любить помогает. 

 

Белым облачком поцелуй передам, 

Лучик солнца тебя обласкает, 

А ты помни, что где - то там 

О тебе мое сердце страдает. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Костер любви 

 

Мне не забыть тот вечер, вьюгу, 

Когда сердца стучали в унисон, 

И я метель возьму себе в подругу, 

Чтоб рассказала явь это или сон. 

 

Я и ты были ручьями, 

Что тихо плыли за судьбой. 

Нам дан был вечер небесами, 

Чтоб стали мы одной рекой. 

 

И полноводною рекой 

По жизни мы с тобой поплыли, 

Ты охраняешь берег мой, 

Чтобы счастливые мы были. 

 

Костер любви мы разведем, 

Чтобы горел зимой и летом. 

Свою любовь мы сбережем, 

Чтобы она не стала пеплом. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

      Люблю 

Я в небо тебя позову, 

Завкружимся в вальсе снежинок. 

О сокровенном тебе расскажу, 

И сделаю ложе с пушинок. 

 

Зажгу в твоем сердце искру, 

Белым снегом на землю ляжем, 

И как сильно тебя я люблю, 

Тебе моё сердце расскажет. 

 

Закружила метель, замела, 

Мы, обнявшись, уходим в пургу. 

Я так долго, долго ждала, 

Что б сказать - тебя я люблю. 

 

Время проходит так быстро, 

На дворе капель, весна, 

Почему-то мне хочется в лето, 

Туда, где свела нас судьба. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Чого дівчина засмутилась 

Біля шляху козацька могила, 

На нії калина росте. 

Доглядає могилу дівчина, 

Та калина чомусь не цвіте. 

 

Чого, калино, зажурилась? 

Чом білим цвітом не цвітеш? 

Чого, дівчино, засмутилась, 

Чом з милим під вінець не йдеш? 

 

Моє коріння пропадає,  

Вода під нього не тече. 

Моя душа болить, бо знає, 

Що милий зраджує мене. 

Ой не журися, калинонько, 

Під корінь воду підведу. 

Не вір злим людям, дівчинонько, 

Тебе він любить лиш одну. 

 

Заграла музика весільна, 

Дівчина під вінець пішла. 

Там біля шляху є могила –  

На ній калина зацвіла. 

 

 

 

 

 

              



 

 

 

Багаття на снігу 

Снігом зима закружляла, 

Вбралися в шуби ялинки. 

Я так довго на тебе чекала, 

І на долонях танули сніжинки. 

 

Та холоду зовсім не відчувалось, 

Як заворожена я на красу дивилась. 

Коханням серце зігрівалось, 

В думках з тобою я зустрілась. 

 

Я розпалю багаття на снігу, 

Його ніхто не зможе погасити. 

Я так чекаю і тебе люблю! 

Ти підкажи, як далі маю жити? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ти прийшла із літа 

Ти до мне прийшла із літа 

З духмяним запахом троянд, лілей. 

Промінням сонячним зігріта –  

Не відвести було очей. 

 

Як рясний дощик на землі –  

Так ти для мене. 

Твоя усмішка – то бальзам душі, 
А більшого мені не треба. 

 

Для тебе хочу бути я росою, 

Що омиває квіти на світанку. 

Джерельно-чистою водою, 

Щоби вмивати личко зранку. 

 

Я хочу бути вітром в полі, 

Щоб пестити твоє волосся, 

І цілувать тебе доволі, 

Щоб ні про що жаліть не довелося. 

 

Я так кохаю, так люблю, 

Що божеволію без тебе. 

Заради тебе все зроблю –  

Ти лиш не йди від мене… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Ми залишилися у літі 

 
Тебе мені подарувало літо... 

Вже дозрівали у саду плоди 

І колосилось в полі жито, 

А ми такі закохані ішли. 

 

І ми були як два крила, 

Що піднімають журавля у вись. 

Як два зелених беріжка, 

Що з річкою злились 

 

Вже осінь літо підганяє, 

Переповняють серце почуття, 

А ми окрилені коханням ще літаєм - 

Де ти і я - там є життя. 

 

У вирій відлетіли журавлі, 

І ріки кригою покрились, 

А ми щасливі і закохані такі 

У літі жити залишились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Я подарую ніч 

Я подарую тобі ніч, 

Чумацький шлях і зорі. 

Чи я люблю – не в тому річ, 

Бо почуття мої прозорі. 

 

Я поведу тебе туди, 

Де зорепад кохання. 

А ти іди зі мною, йди, 

Щоб не було вагання. 

 

Я віддаю тобі себе 

Усю, аж до останку. 

А ти шепочеш: не лиши мене, 

Побудь хоч до світанку. 

 

Кохай мене ти так, 

Як ніби в день останній. 

Щоби не було вороття назад. 

Я так люблю тебе, коханий. 

 

Тож не приховуй почуття, 

Щоденно говори, що любиш. 

Бери з собою в майбуття –  

З коханням не заблудиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тож краще помовчім 

Не потрібно мені гарних слів, 

Коли вони лиш фальш красивий. 

Коли немає почуттів 

І погляд твій такий нещирий. 

 

Коли слова «Кохаю»  пустоцвіт – 

Тут не народиться кохання, 

То краще всього помовчіть, 

Бо від брехні одні страждання. 

 

В німому погляді твоєму 

Я прочитаю більше, ніж ти скажеш. 

Ти обніми мене, і помовчімо, 

А чи кохаєш – серденько підкаже. 

 

Так затишно і солодко мені, 

Метелики всередині літають. 

А чи кохаєш ти, чи ні –  

Лиш очі твої правду скажуть. 

 

То ж краще всього помовчімо, 

Нехай горить вогонь кохання. 

Від всіх його лиш бережімо, 

В життя ідемо без вагання. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Я и ты 

 

Опускается ночь на землю, 

Замолкают птиц голоса. 

Мы с тобой сплелись одной жизнью, 

Доживем ее до конца. 

 

Припев: 

 Ты со мной, а я с тобой - 

Одной песни два крыла 

Мы с тобою вдвоем 

Допоем ее до конца. 

 

Наступает пора звездопада, 

Ночь прекрасна и так светла. 

Мы с тобой одной жизни два сердца, 

Будем вместе с тобой до конца. 

 

Припев: 

Вот упала звезда и сгорела - 

Загадаем желанье вновь: 

Чтоб мечта настоящею была, 

Чтоб сжигала сердце любовь. 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

  О тебе 

 

По дорогам меня судьба 

Много, много раз мотала. 

Видел разные чудеса, 

Но хотел, чтоб любимая ждала. 

 

Малиновый вкус губ твоих, 

Глаза шоколада цветом. 

Я так долго мечтал о них, 

А встретился этим летом. 

 

И забилось сердечко сильней, 

Словно чувствует нашу встречу. 

Я искал тебя много дней, 

Улыбнись - я любовью отвечу. 

 

 

Я жду тебя и люблю, 

Расскажу все при встрече. 

Об одном я Бога молю - 

Не потерять дар речи. 

 

Прикоснуться к твоим губам, 

Целовать глаза шоколадного цвета. 

Я спасибо скажу небесам, 

Что была у меня эта встреча. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Люблю такого, як ти є 

Який ти є – такого я люблю 

Я не будую з тебе ідеалу. 

Порівняння ні з ким я не роблю, 

А просто щиро покохала. 

 

Кохаю, і це не пусті слова. 

Про почуття в словах не передати. 

Змінилась від кохання я сама, 

Від щастя хочеться літати. 

 

Живу тобою, дихаю тобою. 

Життя без тебе важко уявити. 

У сни твої прийду легенькою ходою 

І прошепочу: «А ти без мене можеш жити?» 

 

Ти зможеш бути другом у житті,  

Плече підставити в тяжку хвилину 

І не розбити серденько мені? 

Бо я ж до тебе серцем лину. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

 



 

 

 

Мои года 

 
Пролетают года, словно ключ журавлей, 

Журавлям возвращаться несложно. 

Много прожито лет жизни моей, 

Только их нам вернуть невозможно. 

 

И не думал никто, как мы в жизни живём 

Детство, юность, как миг пролетело. 

И что мы не живём, а по жизни плывём, 

Без любви и от гордости всё зачерствело. 

 

Но задумайся друг, в жизни есть ещё путь, 

Семенами любви засей своё поле. 

Оглянись ты назад и пойми жизни суть, 

Впереди ещё будут и радость, и горе. 

 

Так давайте мы чуть станем добрей, 

Ведь мы Бога ни в чём не обманем. 

Что мы сеем - то жнём, кто злом, кто добром, 

Ну, а с чем перед Богом мы станем? 

 

Пролетают года, Слава Богу, жива, 

Хоть зима уже в двери стучится. 

Но года не беда, жизнь прожита не зря, 

Ведь мне есть кем в этой жизни гордится. 

 

 

 

 



 

 

 

Бабине літо 

Під ноги листя килимом стелилось, 

У вирій полетіли вже лелеки, 

А літо бабине у коси вплелось 

І до зими було вже недалеко. 

 

Я прошу осені: не поспішай, 

Хай ще цвітуть жоржини 

І зиму до воріт не підпускай, 

Бо ще в саду літають павутини. 

 

Та літо бабине таке коротке –  

Понесла ввись повітря течія, 

Розносив вітер листя мокре. 

В парку, закутавшись в самотність 

Стояли Ти і Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Кукушка 

Возле дома у речки ветер ивы колышет, 

Мое детство и юность пролетели давно, 

Вспоминания эти мое сердце тревожит, 

Но прожитую жизнь не вернет нам никто. 

 

Припев: 

 А в лесу на опушке кукует кукушка, 

 Кукушка считает года, 

 Только я не считаю, боюсь просчитаться 

 Боюсь, просчитаюсь я. 

 

Незаметно уже зрелость юность сменила, 

Старость тихо в окошко стучит, 

На судьбу не ропщу, прожила как сумела, 

Слава Богу за то, что сердечко стучит. 

Припев: 

 

Выросли дети и внуки тоже, 

Но я не считаю года, 

Ты кукуй, птичка, только попозже, 

Чтоб в душе была вечно весна. 

Припев: 

 

Кукушка, кукушка, ты кукуй понемножку, 

Все равно жизнь проходит моя. 

Было в жизни моей всего понемножку, 

Но любовь в моем сердце жива. 

Припев: 

 

 

 

 



 

 

             

 Вдова 

 
Ось і я вже вдова, сивина у косі, 

І душа наче хмарами вкрилась. 

І сльоза по щоці, як той дощик по склі, 

Тихо, тихо, на землю скотилась. 

 

Я сльозу ту зітру і руками змахну, 

А думками у всесвіт полину. 

І чомусь в висоті так спокійно мені, 

Бо в думках до матусі я лину. 

 

І слова ті тяжкі, які кажуть мені, 

Не заслужено. 

Серце від болю аж рветься, 

Але там, в висоті, є закони святі, 

Бумерангом назад все вернеться. 

 

Любі діти мої, ви пробачте мені, 

Може, я перед вами в чім вина. 

Але я ж в вас одна, а у мене вас два - 

Я обох однаково любила. 

 

Бо для матері все це синівське плече, 

Це підмога, опора на старість. 

Залишилась одна, а в душі пустота, 

І сльоза по щоці покотилась… 

 

 

 

 

 



 

 

  

    Одиночество 
Трудно на свете одной стало жить 

Без милого,что так любила. 

Неужели от ветра слеза так бежит 

И немило мне все, чем я так дорожила. 

Припев:А речка течет, по руслу течет, 

Вода тихо в берег свой бьется, 

А я словно лист по теченью плыву, 

Плыву, пока сердце бьтся. 

Весна прийдет, и все расцветет, 

И яблони, что мы садили. 

А мне только болью сердце рвет, 

Когда брожу там,где мы вместе ходили. 
 

Припев: 

Я август месяц любить не смогу, 

Я в августе все потеряла. 

Ушел мой милый, оставил одну, 

Любимой я быть перестала. 
 

Припев: 

Прийду на могилу, цветы покладу 

Тихо к кресту прислонюся. 

О жизни своей лишь тебе расскажу, 

С тобой лишь одним поделюся. 
 

Припев: 

Прийду я домой, а там ждет пустота, 

Которая душу съдает, 

А разум кричит: "Да ведь ты не одна"! 

Бороться с тоской призывает. 
 

Припев: 

А речка течет, по руслу течет, 

Вода тихо в берег свой бьется, 

А я все одна, жду в гости детей 

Прийдите, пока сердце бьется. 

      



 

 

 А рябина цветет 

Возле клёна рябина растет, 

Весной белым цветом цветет. 

Там с тобою встречали рассвет... 

Рябина цветет, а тебя рядом нет. 

Хочется ветра спросить, 

Как без любимого жить? 

Хочется облачком быть, 

Чтобы по небу плыть. 

Гроздья рябины горят на снегу, 

Костер любви потушить не могу. 

Горький вкус ягод - вина не твоя, 

Стонет и плачет душа без тебя. 

 

Хочется ветра спросить, 

Как без любимого жить? 

Хочется солнышком стать, 

Чтобы любовь вам отдать. 

Красный след от ягод твоих, 

Горький вкус от слез моих. 

Птицы клюют, оставляя след, 

Слезы текут- тебя со мной нет 

Хочется ветра спросить 

Как без любимого жить? 

Хочется сильною быть, 

Чтобы тебя отпустить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дивний сон 

Дивний сон наснився мені, 

Що ти прийшов до мене в гості, 

Приніс троянди ніжно-голубі 

І положив мені у простір. 

Перев’зав їх стрічкою з життя, 

Де було все як на картині 

І наші щирі почуття, 

Де разом були всі щасливі. 

За руку ніжно мене взяв 

І полетіли ми з тобою. 

На хмарку білую підняв, 

І ми пішли легенькою ходою. 

Так легко було на душі: 

Ми йшли, як у тумані, 

Несли троянди ніжно-голубі, 

Й від щастя були п’яні. 

Та вітер сон мій перервав, 

Постукав в шибку гіллям. 

Осінній дощик накрапав 

І сон мій весь розвіяв 

Лиш залишилася краса 

І не розтрачене кохання. 

І на подушці від троянд роса, 

А, може, то сльозинка рання... 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

Черемуха 

 

Над речкой тихою растет черемуха, 

Растет, цветет в моем саду. 

Моя подруженька, моя черемуха, 

К тебе я часто в гости прихожу. 

 

Я прихожу к тебе, моя хорошая, 

Упрятать грусть в твою листву, 

А ты, как в юности,  всегда пригожая 

Я нежно веточку к груди своей прижму. 

 

Ведь я с тобой, моя черемуха, 

Все детство, юность провела. 

Здесь я влюблялась и расставалась, 

А ты всему свидетелем была. 

 

Тихонько ветер веточки качает, 

И сыплется на землю белый цвет, 

А волосы мои уж седина вкрывает, 

Ведь нам с тобой не по  шестнадцать лет. 

  

 

 

 

                       

                            

                         



 

 

       Моє село 

Де небокрай торкається ланів, 

Веселка воду п’є із річки, 

Іду світанком босоніж - 

Моє село, моє подільське. 
 

Тут чути кришталевий передзвін, 

Коли роса спадає з квітів. 

В промінні сонця виграє 

Казковим сяйвом самоцвітів. 
 

Співає жайвір на зорі, 

І перепел ховається у житі, 

Ромашки вплетені  в косі, 

І промінь сонця грає на узбіччі. 
 

У Скаржинцях родилась і живу, 

Тут юність, старість нас усіх  єднає. 

Своє село  всім серцем я люблю, 

Ту стежку, що в дитинство повертає. 
 

Багато буде ще у нас доріг, 

Та не забудем ту одну - єдину, 

Що приведе на батьківський поріг, 

Де ми зустрінемо свою родину. 
 

Запахне в хаті хлібом і борщем, 

І защемить душа - сказать не в змозі. 

Згадаєм запах чаю з чебрецем 

Й усміхнену матусю на порозі 
 

Живе село моє і процвітає, 

Талановиті люди в  нас живуть. 

Народ в майбутнє стежку прокладає, 

Свою любов у творчості несуть. 

 



 

 

Чого, ненько Україно, 

зажурилася  

Чого, ненько - Україно, 

ти так зажурилась. 

Незалежна, вільна стала, 

Мрія вже здійснилась. 
 

Як же мені не журитись - 

Нащо така воля? 

Коли в моїх синів-дочок 

Нелегкая доля. 
 

Колись в рабство турки гнали, 

Татари, поляки. 

Тепер самі в рабство ідуть 

На хліб заробляти. 
 

Були фабрики, заводи - 

Усе розікрали: 

Одні стали мільйонери - 

Нас в борги загнали. 
 

На магнатів тепер роблять - 

Зарплати в конверті. 

Ані грошей,ані стажу - 

Лиш штани протерті. 
 

Ой згадайте, депутати, 

З якого ви роду. 

Перестаньте глумитися 

Зі свого народу. 
 

Прочитайте, діти мої, 

"Заповіт" Шевченка. 

І щоб вільна, дійсно, стала 

Україна – ненька! 
 

 



 

 

                      Україна моя 

Україна – це червона калина у лузі, 

Це Шевченко в граніті і Кармелюк, 

Це Дніпровські пороги  й кручі, 

Це Донецькі степи і Карпатський бук. 

 

Україно, скільки раз у полон тебе брали, 

Скільки чула ти плач Роксолан! 

Землю копитами, бомбами рвали, 

Від голоду люди вмирали, коли шаленів комнезам. 

 

Україно, скільки раз ти під ігом стогнала 

І не раз ти вставала з колін. 

Знедолена, голодом морена незалежною стала 

За це, мій народе, тобі низький уклін. 

 

Україно, розправ свої плечі, 

Скинь погань під ноги і зло. 

Не дай змінить свою долю при злеті, 

Не дай загубити село! 

 

Народностей живе в нас багато, 

Та мова державна одна. 

Тебе звеличуєм в піснях на святах. 

Ми українці, а ти у нас, ненько, одна! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кобзар з нами у віках 

«Кобзар» Шевченка на столі 

Він майже в кожній хаті. 

Читають всі: дорослі, і малі, 

Вшановують на святі. 

І ті ж тополі, сад вишневий, 

У лузі – калина, 

Карі очі, стан дівочий – 

Це все – Україна. 

І заповіт твій в ногу йде, 

З народом у віках, 

Дніпро ще й досі стогне і реве, 

Оспіваний в піснях. 

Вже два століття не старіють, 

Написані рядочки, 

Про волю, кращу долю мріють, 

Твої сини і дочки. 

То ж читайте і співайте 

Заповіт Шевченка, 

Щоби вами пишалася 

Україна-ненька. 

Омріяну святу волю 

Не дайте забрати, 

Бо у нас одна-єдина 

Україна-мати. 

 

 

 

 



 

 

 

Вербиченька 

 

Біля двору тече річка, 

Вода в берег б’ється. 

Біля річечки онучка, 

Бігає, сміється. 

 

Тільки верби у зажурі, 

Стоять над водою, 

Щось тихенько розмовляють, 

Та й поміж собою. 

 

Ой вербиченько, сестричко, 

Поділись зі мною. 

Пролетіли літа наші, 

Пішли за водою. 

 

Ой згадаймо як були ми, 

Молоді, красиві, 

Пари з клубу повертались, 

І були щасливі. 

 

Коли збігли літа наші, 

Не можу збагнути. 

Виросли вже діти, 

Бігають онуки. 

 

Прийшла весна, прийшла красна, 

Ви зазеленіли, 

Розправили своє гілля, 

Та й помолоділи. 

 

Тільки ми, моя вербичко, 

Молодші не стали, 

Бо з роками, вербиченько, 

Горенька зазнали. 



 

 

 

Колись були усі в парі, 

Тепер овдовіли, 

Маєм дітей, маєм внуків, 

Та осиротіли. 

 

Стоять верби над водолю, 

Додолу схились. 

Сидять вдови біля двору, 

З долею змирились. 

 

Стоять верби над водою, 

Листя обпадає. 

Ой проходить життя наше, 

Назад не вертає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Берёзка 

В лесу на опушке растет береза. 

Как прекрасна она и ласкает всем взгляд. 

Молодая, стройна и пригожа 

А весной её сок выпить каждый бы рад. 

 

Ну, а лето придёт – под листвой отдыхают, 

И каждую ночь здесь поют соловьи. 

Но она всё равно о любимом вздыхает 

Как добраться к нему, как жить без любви. 

 

Стоит одинока, и всем угождает: 

Весной соком напоит и жажду уймёт. 

Но нашелся один, что под корень рубает 

Задрожит всей листвой и из жизни уйдёт. 

 

И кто на земле это зло остановит? 

Зачерствела душа, злобой блещут глаза. 

Сколько лет надо ждать, пока соком напоит, 

А ты  взял и срубил, и бросил в дрова. 

 

Я смотрю на берёзу и людей вспоминаю: 

Молодые, красивы – всем мы нужны. 

А как старость придет – о нас забывают 

Ведь наши проблемы никому не нужны… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Журавлі 

 

Вже цвітуть хризантеми в моєму саду, 

Я їх ніжно в букети зриваю. 

Я дивлюся, у даль, у висоту, 

Там журавлика свого шукаю. 

 

Ключем в небі летять журавлі, 

Їм у вирій пора вже летіти. 

Журавлі ви мої, журавлі, 

Хочу з вами я полетіти. 

 

В небі синім один журавель, 

Щось так сумно і ніжно курличе. 

Ніби хоче сказати мені, - 

- Ти не можеш зі мною летіти. 

 

Я з журбою дивлюся їм вслід, 

До весни з журавлями прощаюсь. 

Залишили в моєму ви серденьку слід, 

Тож вертайтесь назад, я чекаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

     Сільські мотиви 

 

Над річкою туман розстелився, 

Пеленою покрив все село. 

Після денної праці, втомившись, 

Спить, спочиває село. 

 

Десь високо у небі жайвір співає, 

Проміння сонячне торкається землі. 

Роса всі квіти  й трави омиває, 

Яка ж краса ранкової зорі! 

 

Механізаторами славилась  Лихнівка - 

У полі працювали  день і ніч. 

Щоб щастям і багатством славилась домівка, 

Трудились разом, були пліч-о-пліч. 

 

Згадаймо всіх їх поіменно, 

Віддаймо шану мертвим і живим, 

Бо з ними працювали ми щоденно. 

І хліб ваш був пахучим і смачним. 

 

 

Життя вирує і сьогодні у селі, 

Доглянуті сади купаються у квітах, 

А молоді на рушники стають, 

Дитячий сміх  колишеться у вітах. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Осіння казка. 

Вже осінь до нас завітала, 

Розмалювала листя в різні кольори, 

Берізки в шати золоті убрала, 

Яка ж краса осінньої пори! 

 

Калина вбралася в намисто, 

Підперезалася серпанком зір. 

Осінній вальс заграла музика врочисто 

І закружляло листя, падаючи вниз. 

 

А місяць в нічку зоряно-казкову 

Цим дійством милувався з висоти. 

Почувши музику чудову, 

Вальс танцювати зорі почали. 

 

Та сонце перервало казку, 

Таке рум’яне вийшло з-за гори, 

Всім дарувало теплого проміння в’зку, 

Та літньої не відчувалось теплоти. 

 

Цвітуть ще айстри і жоржини, 

І чорнобривці в квітнику. 

Милують очі кетяги калини 

На вишитім у хаті рушнику. 

 

Осінь - це вже не літо, 

Але й зимі ще не пора, 

Ще спогадами серденько зігріте, 

В душі буяє ще весна. 

 

 

               



 

 

 

Село мого дитинства 

Де зорі купаються в росах, 

Березовий гай,Чорний ліс, 

Туман заплітається в косах, 

Тихенько шумить верболіз. 

 

Тут місяць по небу ходить, 

Милується в плесах води, 

А  вітер пісню заводить, 

Дитинство вертає у сни. 

 

Перегінка - край наш подільський, 

Колиска майстрів і пісень. 

Тут храм будується вічний, 

Бо віра єднає людей. 

 

Перегінка - спогад дитинства, 

Де виросла я на піснях. 

Бабусина щира молитва, 

і мудрі слова про життя. 

 

Милують очі садиби, 

І велич   квітучих садів, 

Як море хвилюються ниви 

Від стиглих пахучих хлібів. 

 

Життя у селі вирує, 

Лунає дитячий сміх 

В майбутнє село крокує, 

Вперед  на багато літ. 

 

 

  



 

 

Спогади про війну 

Яке щасливе наше покоління, 

Що ми не знаєм, що таке війна, 

Не чуємо снарядів,бомб ревіння, 

НЕ уявляємо,яка ж вона страшна. 
  

Розказував нам тато про атаки, 

І про бої на передовій, 

Про санітарів,медсестер,санбати, 

Який страшний за переправу бій. 
 

Я уявляла,як біжить солдат по полю, 

Як підриває танки в’зкою гранат, 

Як молодий солдат стікає кров’ю, 

І медсестер - ще зовсім молодих дівчат 
 

І чула,як від горя плаче мати, 

Коли приносять похоронку в дім, 

Як марять ранені солдати - 

Так ніби я жила в кошмарі тім. 
 

Коли іду я по полях, 

Я відчуваю землі рани. 

Цвітуть волошки у житах - 

В землі лежать наші Івани. 
 

Де пролилася кров в бою - 

Ростуть червоні маки, 

Хоч у граніті,та стоять в строю 

Непереможені солдати. 

То ж вічна пам’ть і низький уклін 

Живим і мертвим ветеранам. 

Ціною у життя здобули мир усім 

Віддаймо шану всім солдатським мамам. 

 

 

 



 

 

 

День Перемоги 

В тяжких боях у страху смерті, 

В пекельних муках концтаборів, 

Непереможені і сильні духом, вперті – 

Такими знають наших прадідів, дідів. 

 

Вони життя своє віддали 

За мирне небо, за дитячий сміх. 

Низький уклін Вам, ветерани, 

Вклоняємось до Ваших ніг! 

 

І вічна пам'ять тим, хто не вернувся з поля бою, 

Кого немає вже серед живих… 

Хвилиною мовчання, смутком болю 

Ми пам’ятаємо, шануємо Вас всіх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мамині квіти 

Мені наснились айстри під вікном, 

Які матуся щовесни садила, 

Пахучий хліб, накритий рушником, 

І та стежинка, по якій щодня ходила. 

 

Нарву букет, поставлю на столі –  

Перед собою милий образ бачу. 

Твою усмішку, руки золоті. 

І голос чую – це ж від щастя, діти, плачу. 

 

Цілую очі заплакані твої 

І сиві коси, що вплелись тумани… 

Вже з журавлями літа летять мої, 

Мені ж, як у дитинстві хочеться до мами. 

 

Відчути дотик її ніжних рук, 

Коли мені косу чесала, 

Почути серця її стук, 

Сказати «Дякую» за все, чого навчала. 

 

Люблю я поратись в саду, 

Нам  до землі любов матусенька привила. 

Щороку квітнуть айстри в квітнику –  

Їх так ріднесенька любила! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Спомин про маму 

 

Я згадую дитинство босоноге, 

Як пасла гуси на стерні. 

Як боляче колола босі ноги, 

Висока та стерня в спекотні дні. 

 

Я згадую натрудженії руки, 

Які так ніжно пестили мене. 

Який смачний же хліб пекли ті руки, 

Яке було у мами серце золоте. 

 

Я згадую, як ми хворіли, 

І маминую руку на чолі. 

І де черпала тільки сили, 

Щоб нас доглянути, і хліб спекти в печі. 

 

Я згадую, але не пам’ятаю, 

Коли закралась в коси сивина. 

Може, коли синочків схоронила, 

Може, коли була страшна війна. 

 

Усе в житті матуся пережила - 

Страхіття голоду й війни. 

І разом з батьком тяженько трудились, 

Щоби не знали ми біди. 

 

Я згадую, коли ви нам казали: 

Життя прожити - це не поле перейти, 

Щоб ми роботи не боялись, 

І не цурались людської біди. 

 

 

 



 

 

 

Я пам’ятаю, як ви няньчили онуків, 

Як всю любов свою їм віддали, 

Як дочекалися правнуків, 

Але ж чи вдячними вони були. 

 

Я пам’ятаю, як дітей і внуків ви чекали, 

Як крадькома втирали ви сльозу. 

Я вас до себе ніжно пригортала, 

- Не плачте, - шепотіла, - я прошу. 

 

Пішли у вічність вже батьки, 

Немає вже кому нас виглядати. 

Вмиваюсь часто я слізьми, 

Бо не усе я встигла їм сказати. 

 

Не забувайте, діти, про батьків, 

І не минайте батьківської хати. 

Бо все, що сієм в молодості ми, 

На старості прийдеться пожинати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             Літа мої, як пори року 

Туман мої коси вкриває, 

Покрила скроні сивина. 

І осінь фарби розкидає –  

Скоро наступить зима. 

 

Листя з дерев опадає, 

Ніби - то роки мої. 

Килимом землю вкриває, 

Щоб було тепло їй. 

 

Білим сніжком припорошить 

Землю і коси мої. 

Вітер і гілля шепочуть: 

Прокинемось аж навесні… 

 

Сонечко землю зігріє, 

Струмочком вода побіжить, 

Первоцвітом земля зарясніє –  

Весна уже в гості спішить. 

 

Туман розстеливсь біля річки, 

Покрив пеленою луги. 

Я піду, де трави і роси,  

Повернусь в дитинство своє. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подяка лікарю 

Білосніжний халат, замислений погляд 

Надовго залишиться в серці моїм. 

Твоє добре серденько й лікарський догляд, 

Усмішка надії – нектар нам усім. 

 

Ти лікар від Бога, і всі про це знають, 

Твій розум і руки – завжди молоді. 

Спокійно ти слухаєш наші жалоби. 

Дозволь помолитись за душу мені. 

 

А серденько стукає рівно і сміло, 

А серце радіє, бо це ще буття. 

У ногу із світом я ще крокую. 

Мій лікарю добрий, надіє моя. 

 

Я низько вклонюсь тобі, лікарко мила 

За добреє слово і щирість душі. 

Хай буде здоровою твоя родина, 

І перемог у нелегкім житті. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 Подяка 

Я Богу дякую за літо, 

За стиглі ягоди в саду. 

За чисте і безхмарне небо, 

За сльози, радість і журбу. 

 

Я дякую за чисту воду, 

За хліб пахучий на столі. 

За розум, за здоров’я і за вроду  

Низенько, Боже, кланяюсь тобі. 

 

Я дякую за сонечко у небі, 

За прохолодну вранішню росу. 

За спів пташиний, сміх дитячий, 

За гори, квіти у саду. 

 

Я дякую за маму і за тата, 

І за життя, що дав мені. 

За все, чим ця земля багата, 

За все це, Боже, вдячна я тобі. 

 

Я вдячна за Почаївськую гору, 

Де в позолоті сяють купола, 

За Божий храм, любов, і віру. 

Де сходить Благодать Твоя. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Новый год 

Вот Новый год стучит в окно, 

Пушистым снегом все покрылось. 

И на душе так хорошо, 

Как будто детство возвратилось. 

 

В наряде ёлочка стоит, 

И детвора вся веселится. 

А на дворе метель кружит - 

Всё вьюжит, вьюжит, всё кружится. 

 

И заметает все следы, 

Что в жизни каждый оставляет. 

И побелели все сады, 

Зима всё в сказку превращает. 

 

А звёзды ярче всё горят, 

Мороз всё инеем вскрывает, 

А мне не хочется назад, 

Туда, где сказки не бывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            

8 Березня 

Сьогодні Міжнародний день жінок, 

Він із весною співпадає. 

З-під снігу тягнеться до сонця пролісок, 

І все навкруг нас оживає. 

 

Бо жінка – як ота весна –  

Завжди красива і душею щира. 

Матусю, ти у мене лиш одна, 

Одна, як сонечко єдина. 

 

Я дякую тобі за руки золоті, 

За ніжну ласку, за любов і мову, 

За колискову дякую, бабусенько, тобі, 

За нічку зоряну, казкову. 

 

Любіть жінок, даруйте їм слова 

Красиві й щирі. І вірші, і квіти, 

Бо жінка – мати. Це кохана і сестра, 

Це – Берегиня свого роду, діти! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Пам’яті Валі Климчук 

Ти була як лебідка юна, 

Що летіла на крилах весни. 

На любові життя будувала 

Й не відчула злої біди. 

 

А в травневому небі хмари нависли. 

Шугали блискавки, гриміли громи. 

Так, нібито жертву наземну шукали 

Шукали, визискували – і знайшли! 

 

Зірочка в небі погасла, 

В траурі всеньке село. 

Обличчя в рідні скам’яніло, 

Бо ж скільки надії було! 

 

Не плачте за мною, дуже Вас прошу, 

Така-то вже доля моя. 

У райськім саду я витаю, 

І лине там пісня моя. 

 

Тебе пам’ятати ми будем довіку 

Твій образ залишиться в наших серцях. 

Для нас ти метеликом, квіткою будеш, 

Твій спів будем завжди ми чути в вітрах. 

 

 

 

 

 

                 



 

 

               

Героям Майдану 

Я Бога прошу і молю, 

Щоденно благаю в молитві. 

Звертаюсь до Тебе, на колінах стою 

Народ наш, молю, захистити. 

 

У горі моя Україна,  

Від болю рветься серце матерів. 

У мирний час, ніхто б і не подумав 

Проллється кров твоїх синів. 

 

За кращу долю й світлеє майбутнє 

Віддали життя твої сини, 

Героями стали, життя їхнє вічне 

У кожному серці, на вічні віки. 

 

Не плач, Україно! Мамо, не плач! 

Недаремно та кров пролита. 

Вірте, настане той час, 

Україна розправить ще крила. 

 

І гордо вперед піде 

У краще і світле майбутнє. 

Майдан народ не підведе, 

Ніхто і ніщо не буде забуте. 

 

До вас прилітати будем щовесни 

З ключем журавлиної стаї. 

Приходити будем тихенько у сни 

Й захищати народ від лютої зграї. 

І Сотня Небесна день і ніч 

Стоїть на варті спокою і миру. 

Моліте Бога і просіть, 

Щоб дав терпіння нам і силу. 



 

 

              

Музика кохання 

Де знайти такі слова, 

Щоб передати всі душевні муки. 

В душі натягнута струна, 

І вітер грає музику розлуки. 

 

Пройдуся полем свого я життя, 

Де з квітів пила я нектар кохання, 

Де разом йшли у майбуття, 

Де кожна ніч була остання. 

 

Я прошу квітів, підкажіть, 

Що ми не так зробили 

І  зберегти кохання поможіть, 

Щоб ми іскру не загасили. 

 

Чому ми руки опустили, 

Коли кохання на шматочки рвали, 

Чому його не боронили, 

А мовчки лиш спостерігали. 

 

Чому не вирвали полин-траву, 

Коли в букеті нашім появилась. 

Чому ми не кричали, що люблю? 

Чому це я із цим змирилась?.. 

 

Я скрипаля найму собі, 

Щоби заграв мелодію кохання. 

Горить кохання в серці і в душі 

І не погасне, як та мить остання. 

 

 

 

 



 

 

         

Не буває життя без 

кохання 

Не можуть бути небеса без сонця, 

Не може бути хмари без дощу. 

І не буває без страждань кохання, 

І я страждаю, бо люблю. 

 

Люблю, як місяць зорі, 

Як трави ранішню росу. 

Як вітер, що гуляє по діброві. 

Люблю я всю земну красу. 

 

Як без пориву вітру не розсіється насіння, 

Так без кохання не народиться життя. 

І не збудуєш замок без каміння, 

Не будеш прощений без каяття. 

 

Любити і кохати – високі почуття, 

Без них нам неможливо жити. 

Всім людям я любов віддам і співчуття, 

І лиш кохання зможу залишити. 

 

Я лиш тобі віддам його, 

Для тебе я одного бережу. 

Мені достатньо погляду твого, 

А чи кохаю – я тобі тоді скажу… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


